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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 نعم. ،أجمعين
نبينا محمد  ،وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله ، رب العالمينالحمد هلل ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 : -رحمه هللا تعالى-قال: المصنف ، وعلى آله وصحبه أجمعين
 أصحاب وتدع علقمة تأتي كيف" :ألبي قلت :قال قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".يسألونه كانوا - عليه وسلمصلى هللا- محمد أصحاب إن بني يا :قال ؟-صلى هللا عليه وسلم- محمد
علقمة من كبار  :؟صلى هللا عليه وسلم محمد أصحاب وتدع ،علقمة تأتي كيف"في هذا الخبر يقول: 

وعليهم المعول في الدين،  :"-صلى هللا عليه وسلم-وتدع أصحاب محمد "التابعين وخيارهم وفقهائهم وعلمائهم، 
 .ونقل العلم والفتوى 

انقرض الجيل األول من  ،نعم :"يسألونه كانوا -صلى هللا عليه وسلم- محمد حابأص إن بني يا :قال"
وبقي أوساطهم وصغارهم، ال شك أنه يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض  -كبار الصحابة-الصحابة 

ن كان التفضيل اإلجمالي للصحابة، والفضل المطلق للصحابة، ال يوجد من بعد الصحابة من هو  الصحابة، وا 
أفضل من الصحابة، لكن قد يوجد من جمع من مسائل العلم وأحاط بها أكثر من بعض الصحابة ممن جاء 

ن أولذا جاء في الحديث  ؛بعدهم، وال يعني هذا أنهم أفضل من الصحابة؛ ألن الصحبة ال يعادلها أي شرف
ة للعمل أجر العمل أفضل العامل المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة، يعني بالنسب

من أجر خمسين؛ ألنه في عصر الصحابة يجد ما يعينه على هذا العمل، أما في آخر الزمان ال يجد من يعينه 
بعد  ،فيؤجر وتضاعف له األجور، لكن يبقى أن الصحبة شرف ال يناله أي شخص جاء بعدهم ،على العمل
 الصحابة.
- محمد أصحاب إن بني يا :قال ؟- عليه وسلمصلى هللا- محمد أصحاب وتدع علقمة تأتي كيف"

وقد جاء من حديث أنس في آخر عمره، يقول: "سلوا الحسن فإنه قد  :"يسألونه كانوا -صلى هللا عليه وسلم
ال شك أن اإلنسان إذا عمر وطالت به الحياة يدب إليه النسيان، فيوصي بأن يرجع إلى كبار ، حفظ ونسينا"

إليهم، والمسألة مسألة دين، ما هي بمسألة احتكار، ال، الدين يؤخذ ممن هو عنده  اان  تالميذه، بل يرجع هو أحي
 نعم. ،وهللا المستعان
 زرعة أبي عن حدثني" :إبراهيم لي قال :قال القعقاع بن عمارة عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".احرف   منه أخرم فما سنتين بعد عنه سألته ثم حديث عن سألته فإني
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 أبي عن حدثني" :إبراهيم لي قال :قال القعقاع بن عمارة عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 
 ، ابن جرير البجلي، يروي عن أبي هريرة، ويروي عنه عمارة بن القعقاع.وابن عمر  :زرعة

ألني  ؛يعني أكثر لي من حديث أبي زرعة :حديث عن سألته فإنيحدثني عن أبي زرعة، يقول: 
 ؛عطني إياهأ  ه،، ما يخل وال بحرف، فكل ما عندك من حديث أبي زرعة هاتامتقن   احافظ   اتبرته فوجدته ضابط  اخ

 ولذا يحرص طالب العلم على أحاديث الثقات المتقنين الحفاظ الضابطين.
 :"احرف   منه أخرم فما سنتين بعد عنه سألته ثم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديثيقول: 

، -عليه الصالة والسالم-لما يضبطه من أحاديث النبي  ؛ما أسقط منه وال حرف، دل على أنه حافظ متقنيعني 
 نعم.

 هللا يرد من" :قال عمير بن عبيد عن سفيان أبي عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فيه رشده ويلهمه ،الدين في يفقهه اخير   به

 في يفقهه اخير   به هللا يرد من" ر موقوف على عبيد بن عمير، قال:أو هذا الخب ،نعم هذا الحديث
يفقهه  ا))من يرد هللا به خير   :-رضي هللا عنه-أنه في الصحيحين وغيره من حديث معاوية وهذا تقدم، و  ":الدين

العمل، فقه والمراد بذلك الفهم في جميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك الفقه األكبر العقائد، وفقه ، في الدين((
طالب العلم بأمس الحاجة إليه،  اأعمال القلوب، والسلوك، أيض  لمعامالت إلى آخره، فقه القلوب، العبادات، فقه ا

 .اليكون ممن أراد هللا به خير   ؛فال بد أن يتفقه طالب العلم بجميع أبواب الدين
نما ، و رهما من الكتب الستةفي الصحيحين وال في غيهذه ال توجد  :"فيه رشده ويلهمه: "هذه الزيادة ا 

 نعم. ،هي عند البزار والطبراني وبعضهم يحسنها
 حدثنيقال:  البختري  أبي عن ةمر   بن عمرو عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 إال اشيئ   أعمل ال فجعلت :قال ،أخدمه وأن منه وأتعلم أعينه أن فأردت سلمان صحبت" :قال عبس من شيخ
 أن لي بدا ثم ،فسقيناها :قال ؟دوابنا سقينا لو :فقلنا تطفح وهي مدت وقد دجلة إلى فانتهينا :قال ،لهمث عمل
 كراهية إال أريده وما ،فشربت فعدت :قال .فاشرب عد عبس بني أخا يا :قال رأسي رفعت فلما ،فشربت أشرب

 وكذلك :قال ؟شربي ينقصها أن ىعس وما ،هللا يرحمك :قلت :قال ؟نقصتها تراك كم :لي قال ثم ،أعصيه أن
 ".ينفعك بما العلم من فعليك ،اشيئ   تنقصه وال تأخذه العلم

 أن فأردت سلمان صحبت"هذا الخبر عن سلمان المروي من طريق شيخ من عبس مجهول، قال: 
سمعه منه يعني يخدم سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أراد أن يعينه ويخدمه في مقابل ما ي ":منه وأتعلم أعينه

 .من علم
 اال أعمل شيئ  "إال قدم لي مثلها، يعني ال أقدم له الخدمة  :"مثله عمل إال اشيئ   أعمل ال فجعلت" قال:
لذا بعض الناس يفرح أن يجد من يخدمه ويريحه من بعض األمور، نعم خدمة أهل  ؛ةأمكاف ":إال عمل مثله

مون، لكن إذا كانت خد  مون وي  خد  نوا عالة على غيرهم، ي  أهل الفضل ال ينبغي أن يكو  االفضل مطلوبة، لكن أيض  
خدمتهم من أجل إراحتهم وتفرغهم للعلم والتعليم ونشر الفضل هذه قربة وعبادة، أما خدمتهم لذواتهم فهذه مسألة 

 ، من خدمك اخدمه.هفكافئ اأخرى، فمن صنع إليك معروف  
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 ":تمد   وقد" النهر المعروف في العراق، ":دجلة لىإ فانتهينا :قال إال عمل مثله، افجعلت ال أعلم شيئ  "
ه، هذا المد، والجزر المد معروف، الذي يقال خالف الجزر، نعم يعني زاد في مائه حتى طلع وتعدى حد  

 .نقصانه
 :قال ؟دوابنا سقينا لو :فقلنا، لو سقينا دوابنا" :فقال قد تناولت بعض اليابس، ":تطفح وهي قد مدت"
 :قال، "من الشرب ":رأسي رفعت فلما" شربت من دجلة، ":فشربت أشرب أن لي بدا ثم" ،ا الدوابسقين ":فسقينا

، لكن قليال   ائ  شربت إال شي ما اشرب ثانية؛ ألنه لو سأله قبل احتمال يقول: أنا ":فاشرب دـع   عبس بني أخا يا
 اشرب ثانية، ولو شربت ثالثة وعاشرة ومائة، ماذا ينقص النهر شربه هذا؟

روي قبل  ،يعني ما له حاجة للشرب ":أريده وما فشربت فعدت :قال ،يا أخا بني عبس عد فاشرب"
هذا نقصت هذه الجهة  ،كم تراك نقصتها نقص؟ ":؟نقصتها تراك كم :لي قال ثم ،أعصيه أن كراهة إال" ذلك،
المعقول ويبينه يريد أن يمثل، يقارن  :"؟شربي ينقصها أن عسى وما ،هللا يرحمك :قلت :قال" النهر؟

نعم  :"اشيئ   تنقصه وال تأخذه العلم وكذلك :قال قلت: يرحمك هللا، وما عسى أن ينقصها شربي؟"بالمحسوس، 
من أخذت منه العلم؛ ألن العلم يزيد باإلنفاق، أنك ال تنقص  العلم مهما أخذ منه، ومهما تزود اإلنسان منه، أوال  

 ما ينقص.
ت ومن أخذت منه وممن أخذ منه كل هذا شيء يسير ال يذكر في أنك قد أخذت فأن األمر الثاني:

، وما علم موسى والخضر إال [( سورة اإلسراء58)] {}َوَما أ وِتيت م مِ ن اْلِعْلِم ِإال  َقِليل   ؛-جل وعال-جانب علم هللا 
 .-جل وعال-كما نقر العصفور من البحر بالنسبة لعلم هللا 

العمر ال يستوعب كل العلم، فأنت تبدأ  عليك من العلم بما ينفعك، أوال   :"ينفعك بما العلم من فعليك"
ن كان فيه شيء من النفع والفائدة ،لتدرك هذا المهم؛ بالمهم   .واترك غيره وا 

 وبااااااااااااااالمهم المهاااااااااااااام اباااااااااااااادأ لتدركااااااااااااااه 
 

 وقاااااااااااااااااااادم الاااااااااااااااااااانص وا راء فاااااااااااااااااااااتهم 
 

ذا ويمين ويسار ويخلط هقط من تهم، ويلوغير م اط مهم  لال بد أن يبدأ اإلنسان بالمهم؛ ألنه إذا كان يخ 
ما يصلح، يضيع العمر بدون فائدة، فعلى طالب العلم أن يرتب نفسه ويأخذ من العلم ما ينفعه؛ ألنه لن يحيط 

عما ال  ي نأخذ ما ينفع وما ال ينفع، العمر ما يستوعب، عمرك ال يستوعب كل ما ينفع، فضال  غبالعلم، يقول: نب
 ينفع، نعم.

 مسروق  عن مسلم عن األعمش عن زائدة ثناقال: حد عمرو بن معاوية ثناقال: حد خيثمة وأب حدثنا
 ،الراكبين يروي  خاذاإلو  ،الراكب يروي  خاذاإلك فكانوا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب جالست" :قال
ن ،ألصدرهم األرض أهل به نزل لو خاذاإلو  ،العشرة يروي  خاذاإلو   ".خاذاإل تلك من هللا عبد وا 

صلى هللا - هللا رسول أصحاب جالست"من الصحابة يقول:  امسروق من التابعين الذين أدركوا جمع  
ات متفاوتة خاذاإلهو مجتمع الماء، نعم، مجتمع الماء مثل الغدير، هذه  خاذاإل ":خاذاإلك فكانوا -عليه وسلم

، ومنها ما يؤثر فيه شرب االثنين، ومنها ما منها الكبير ومنها الصغير، منها من يؤثر فيه شرب الشخص الواحد
 .ال يؤثر فيه شرب المئات، بل األلوف
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 خاذاإلو " يكفي االثنين، ":الراكبين روي ي   خاذاإلو " يروي واحد مع رحله، ":الراكب يروي  خاذاإلفكانوا ك"
ن" ،كبير يصدرهم إخاذ ":ألصدرهم األرض أهل به نزل لو "خاذاإلو " ،أكبر منهم ":العشرة يروي   من هللا عبد وا 
منهم من مستواه ال يؤهله ألن يستقل في قرية، ومنهم من يستقل في  ،ال شك أن أهل العلم يتفاوتون  :"خاذاإل تلك

بعلم األمة وحاجة األمة وهو واحد، ترد عليه الفتاوى  -ينوء–قرية، منهم من يستقل ببلد أكبر، منهم من يستقل 
كل مشاكل متعددة وأعراف مختلفة، ومع ذلك يصدرون عن رأيه، وهذا  من كل بلد ومن كل فج، ومن كل صقع،

هو المعطي، والنبي قاسم، فعلى اإلنسان  -جل وعال-من هذا العلم، فاهلل  -جل وعال-له نصيبه مما يعطيه هللا 
ذا كان الذي يروي الناس من الماء المحسو  هيروي قدر ما يستطيعل اإخاذ  أن يحرص أن يكون  س من الناس، وا 

 ثبت فضله العظيم في النصوص، فكيف بمن يرويهم بما ينفعهم في أمور دينهم؟
ال شك أن تعليم الناس أفضل من سقي الماء، ال شك أنه أفضل من سقي الماء، فبقدر ما تروي  وه

الذي يروي أهل األرض،  خاذاإلالناس من هذا العلم بعد تحصيله احرص على ذلك، احرص على أن تكون ك
ال ما لك إال ما كتب لك، لكن إذا حصلت شيئ   ،ذلك إن تيسراحرص على   فابذله لغيرك، نعم. اوا 
 بن عمرعلم  أن لو" :هللا عبد قال :قال وائل أبي عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

ف  ك ف   هفي ،إيه ةك ف   انظر ":الميزان كفة في وضع -رضي هللا عنه- الخطاب  لفرق بينهما؟ة، ما اة وفيه ك 
 .......طالب:

 هي؟ ما
 طالب:.......

فة؛ ألنه في كتاب  فة، نعم، كل مستدير ك فة، وكل مستطيل ك  يقولون: كل مستدير ك فة، وكل مستطيل ك 
ليتم التناسق بين جملتي السجع  ؛ال ما هو بصحيح ،اسمه )الكفة في فضائل أهل الصفة( بعضهم يقول الك فة، ال

ة الميزان، ف  ة، وهنا المطلوب ك  ف  ة الميزان ك  ، نعم، وك ف  ة، كفة الثوب هذه مستطيلةف  مستطيل ك   ة، كلف  تقول: الك  
 نعم. ،فهي بالكسر

 في األرض أهل علم ووضع الميزان فةكِ  في وضع -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمرعلم  أن لو"
 ".-رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر علم لرجح ةف  كِ 

الكتب المطولة،  ذهائل: إنه لو جمع فقه عمر وما أثر عن عمر ما يعادل كتاب من هنعم قد يقول ق
يعني لو فقه عمر جمع من المصادر كلها يعادل المغني أو المجموع أو غيرها من الكتب المطولة؟ ال، لكن علم 

الخلف الذي شيب  بخالف علم ،السلف الكلمة الواحدة تعادل مجلدات؛ ألنه علم مبارك مأخوذ من معدنه مباشرة
تكلم بكلمة خالص يصدر عنها الناس، تعادل كتاب بالنسبة  إذا  مختصر وقليل لكنه مبارك،  بغيره، علم السلف

لغيره هذه الكلمة، ومن أراد أن يعرف قدر علم السلف وقلة كالم السلف مع متين علمهم فليقرأ في )فضل علم 
ن كان كالمهم قليل إال أنه مبارك بخالف علم -رحمه هللا تعالى-البن رجب السلف على الخلف(  ، علمهم وا 

 مسألة واحدة، لكن مثل هذا ال يوجد عند السلف. هالخلف، يكتب لك رسالة في مجلد كبير وهي مسألة واحدة، في
أزرى  على آخر بكثرة كالمه فقد ا: "ومن فضل عالم  -رحمه هللا تعالى-ويقول الحافظ ابن رجب 

يعطيك الجواب، يعجبني،  اوتنظير ال، أبد   وتفريعألنهم ليسو أهل كالم، وليسو أهل تشقيق للكالم  ؛بالسلف"
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عجبني، وقد اقتفى أثرهم من جاء بعدهم من سادات هذه األمة من علماء هذه األمة كمالك وأحمد أكره، ال ي
؟ ن مسألة فأجاب بسطر قال: ما ينقد علي  وتجد ا ن إذا سئل اإلنسان ع ،وغيرهما، جوابهم قصير مختصر

، فتجده يأتي بكالم له حاجة، وكالم ال حاجة إليه من أجل أن يقال: ما شاء هللا عنده ةالكتاب يستحقما سطر 
ال يوجد من الكتب الغثاء ال ؛صحيحببحور العلم، ما هو  ي يمأل المكتبات ا ن، تليس مرد هذا كثرة الكالم، وا 
يطبع له كتاب كبير، نعم قد يحتاج إلى شيء من التوضيح، يحتاج إلى شيء من البيان،  بسبب مسألة واحدة

يحتاج إلى شيء من التفصيل، هذا مطلوب، لكن إذا كانت المسألة ليست بحاجة، المسألة ال تحتاج إلى هذا، 
تحتاج إلى شيخ اإلسالم يسأل عن المسألة الواحدة يفتي بمائتي صفحة، لكن عصره وجيله ووقته قت شبه 

تجلية، وتحتاج إلى توضيح وبيان، كتب عن فتوى مائتين وثالثين صفحة يقول: وصاحبها مستوفز يريدها، يعني 
ي هذه الفتوى، لكن العصر والشبه التي نشرت فيه تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تجلية، تحتاج غما تورث يب

و ليست مسائل ما هن شيء، لكن ال بد يكتب، كتب مسائل واضحة وما فيها شيء، أ اإلى بيان، لكن أحيان  
ها أنا موجود، ال بد أن يقول هذا، فتجده يفتح األمور ويكرر ويزيد وينقص ويشرق ويغرب ويطلع للناس يقول: 

كل لغثاء كثير في المكتبات، لكن علم السلف غير، فنصيحتي  ،، هذا موجودقدمهرأسه من  ماما يدرى  اكتاب  
ليعرف مقدار السلف، ال يأتينا من ؛ للحافظ ابن رجب (فضل علم السلف على الخلف)ب طالب علم أن يقرأ كتا

 يقول: أنه لو جمع علم الصحابة كلهم ما عادل فتاوى ابن تيمية، ما هو بصحيح.
لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم األرض في كفة لرجح علم هنا يقول: 
من بعض  اعمر بن الخطاب صدرت األمة منذ أربعة عشر قرن   :"-عنهرضي هللا -عمر بن الخطاب 

))عليكم بسنتي وسنة  :باتباع سنته -عليه الصالة والسالم-اجتهاداته، ويكفينا أنه الخليفة الراشد الذي أمر النبي 
 نعم. اقتدوا باللذين من بعدي(()) ،((الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

 قد عمر ألحسب إني" :هللا عبد قال :قال إبراهيم عن األعمش عن جرير ثناحدقال:  خيثمة أبو حدثنا
 ".العلم أعشار بتسعة ذهب

منزلة عمر في العلم ومتانته وأصالته، وال  -رضي هللا عنه وأرضاه-بين فيه ابن مسعود  اوهذا أيض  
ور ويظن فيها إزراء ألبي ألن بعض الناس يسمع هذه األم ؛-رضي هللا عنه-يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر 

إيمان األمة، والمعول على القلب، لكن الذي نقل عن عمر في ببكر، ال، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح 
واحتاج الناس على ما عنده بخالف ، كثير من القضايا أكثر مما نقل عن أبي بكر؛ ألن عمر طالت مدة خالفته

ناس، ما استطاع أن ينشر من العلم مثل ما نشره عمر في عشر سنين، أبي بكر لم تطل مدة خالفته فلم يحتج ال
أفضل األمة بعد نبيها، فننتبه لمثل هذا؛ ألن بعض النصوص، وبعض  هفإيمان أبي بكر هو الذي رفعه وجعل

من يكتب في التراجم يذكر أوصاف وأمور لعمر قد يقر في قلب اإلنسان شيء يجعله أفضل، ال ما هو 
ال شيء، إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان األمة لرجح، ويليه في  اا قارنا عمر بأبي بكر صار شبهبصحيح، ال، إذ
 ثم عثمان ثم علي. -رضي هللا عنه-الفضل عمر 
وَل : قوله في مجاهد عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا س  }َأِطيع وْا ّللا َ َوَأِطيع وْا الر 

 ".والعلم الفقه أولي" :قال [( سورة النساء95)] ْم{َوأ ْوِلي اأَلْمِر ِمنك  
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ْم{}هذا هو األصل،  :}َأِطيع وْا ّللا َ{ وَل َوأ ْوِلي اأَلْمِر ِمنك  س  فطاعة والة األمور واجبة على  :َوَأِطيع وْا الر 
مر هم أئمة والة األ ،((الدين النصيحة))وفي حديث  ،خالف بين أهل العلم في المراد بولي األمر في هذه ا ية

 المسلمين، وكما اختلف في والة األمر هنا هل هم الوالة الذين هم األمراء والحكام، أو هم العلماء؟
، فالعلماء لهم الوالية الدينية، ولهم التوجيه الديني، وال شك أن كل طرف من هذين له نصيب من الوالية
، -جل وعال-طاعتهم فيما ال معصية فيه هلل  اوطاعتهم في هذا الباب واجبة، لكن األمراء والحكام لهم أيض  

، ال بد "على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره -صلى هللا عليه وسلم-بايعنا رسول هللا .... "
: ال بد من وجود ولي األمر، ثم هذا وال تتم األمور وال تنتظم أمور الدين والدنيا إال بطاعة ولي األمر، أوال   من

، وعليه حقوق، لكن إذا أمر بما ال ر كما هو معروف في الشرع له حقوق لك ال بد من طاعته، وولي األمبعد ذ
 .معصية فيه وجبت طاعته

هذا الخبر وهو من تفسير مجاهد أن أولي األمر هم أولي الفقه والعلم، والمسألة خالفية بين هنا يبين في 
فالعلماء تجب طاعتهم، واألمراء  ،))الدين النصيحة((حديث: أهل العلم، ولكل منهما نصيب، من هذه ا ية ومن 

والملوك والوالة تجب طاعتهم، وكما أن العلماء تجب نصيحتهم واألمراء والوالة تجب نصيحتهم، كما جاء في 
 حديث تميم وكما هنا، نعم.

 أن فإما ،إلبراهيم فأذكره الحديث أسمع كنت" :قال األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فيه يزيدني أو به يحدثني

فإذا سمع األعمش  -عليه الصالة والسالم-من سنة النبي  ههذا من سعة علم إبراهيم، سعة محفوظ ،نعم
له بما ليس عنده، يتحفه  ذكره إلبراهيم، لعله أن يأتي اإذا سمع حديث   -وهو من الثقات األثبات الحفاظ-حديث 

من طريقه، يكون  ه لييعني يروي ":فإما أن يحدثني به" -النخعي– منه علم ليس عند إبراهيم به، يظن أنه
ما أن يزيدني فيه" عنده قبل أن أذكره، امحفوظ    يزيده، نعم. ن قد ترك جملة منه أو كلمة أو شيئ ايكو  ":وا 

: الحسين بن علي لي قال :قال مالك بن مسعود عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 عنها أسأله أن أريد أشياءوما حاجتك إليه؟ قال:  :قلت :قال ؟جبير بن سعيد وبين بيني تجمع أن تطيعتس"

 ".عندنا ليس بما :فقال نانيأبنو  الناس إن
 تجمع أن تستطيع"هذا علي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب، يقول لمسعود بن مالك: 

ماذا تريد منه؟ يريد أن يسأله عن أمور يتهم أهل البيت  ":جتك إليهوما حا :قلت ؟جبير بن سعيد وبين بيني
خصهم النبي ما ما عندهم علم، هم به دون غيرهم، و  -عليه الصالة والسالم-خصهم النبي  افيها أن عندهم علم  

 ماذا ،ني، إال ما استثا، كما جاء عن علي لما سئل قال: ما عندنا شيء، أبد  ابشيء أبد   -عليه الصالة والسالم-
  ....ما عندنا إال ؟؟ يحفظ ما عندهممعنده

 .طالب: إال ما في هذه الصحيفة
وهي متاحة لهم ولغيرهم،  -عليه الصالة والسالم-ما عندهم إال الصحيفة التي يروونها عن النبي  نعم،

م، هذا ال ما عند أهل البيت شيء يستقلون به، وأما ما وضع عليهم وكذب عليهم، وافتري عليهم وادعي فيه
 أساس له، بل هو من وضع األتباع.
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 :"عندنا ليس بما نانيأبنو  الناس إن ،عنها أسأله أن أريد أشياءقال: قلت: وما حاجتك إليه؟ ": يقول
غير، يعني أنهم مخصوصون بعلم لم يصل إلى الناس، والذي يتهم بالعلم، ال شك أنه  ايتهموننا بأن عندنا علم  

 ،خشية أن يسأل أسئلة يحرج فيها ؛عرض لسؤال الناس، فعليه أن يسعى لتكميل نفسهيتعرض لمسألة الناس، يت
وزين العابدين إمام من أئمة المسلمين معروف يريد أن يجتمع بسعيد بن  ،، وهذا يريد أن يجتمعاال يجد لها جواب  

أو يكون له ذكر  جبير ليسأله عن بعض المسائل التي يخشى أن تطرح عليه، نعم بعض الناس يكون في موقع،
بعض الناس يكون ذكره أعظم من واقعه، فمثل هذا يحرج إذا سئل عن مسائل مشكلة، مثل هذا  بين الناس،

-بيت، نعم، يتصور الناس أن النبي يتعرض إلحراج، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه، وهذا لما كان من أهل ال
 ول أن يكمل نفسه بحيث إذا سئل يجيب، نعم.خصهم بشيء ال يوجد عندهم، فهو يحا -عليه الصالة والسالم

 عن نهى -رضي هللا تعالى عنه- عمر أن مجاهد عن ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ."المقايسة يعني المكايلة

ما  أملليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن مجاهد، مجاهد أدرك عمر اعن  جرير هذا الخبر يرويه
، او)أن( هذه ال تحمل على االتصال مطلق  ": أن عمر نهى عن المكايلة"عمر، ؟ نعم، مجاهد لم يدرك هأدرك

حكمها حكم السند المعنعن، لو قال: عن عمر، أو قال عمر، أو أن عمر نهى، هذه كلها ال تجب على 
وأمن من  -على الخالف في ذلك-عرفت المعاصرة، وعرف اللقاء ، االتصال إال بالشروط المعروفة إذا عرف

ال الراوي،  تدليس  عن اللقاء فال اتصال. فال، وهنا ال توجد المعاصرة فضال  تحمل على االتصال وا 
قد يقول مثل هذا الكالم،  -رضي هللا عنه-وعمر  :نهى عن المكايلة يعني المقايسة"هذا الخبر: "

، جاء ذم القياس، للدين، وخشية أن يسترسل الناس في األقيسة والرأي ويتركون النصوص، جاء ذم الرأي ااحتياط  
لكنه مع وجود النصوص، أما مع عدم النصوص التي تدل على المسألة بعينها ال بد من استعمال الرأي؛ ألن 
نما لها أشباه ولها نظائر ال بد من استعمال القياس، والقول  هناك نوازل لم ينص عليها في الكتاب والسنة، وا 

 ألنه ال قياس مع النص، نعم. ؛ يوجد نص في المسألةبالقياس هو قول جماهير العلماء، لكن شريطة أال
 ".نتعاهدها اكتب   لنا إن" :قال الحسن عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

معروف التابعي الجليل الحسن البصري، على حفظه وعلى سعة  -رحمه هللا-نعم هذا من كالم الحسن 
ف، وكالمه ومواعظه تشبه بكالم النبوة، يعني من كبار الوارثين من علمه واطالعه وفهمه، وفقهه يشبه فقه السل

نعم ال بد من التعاهد، يعني الذي يعتمد على حفظه ويترك المكتوب،  :نتعاهدها" ا"إن لنا كتب  علم النبوة يقول: 
هل  ؟نوال ينظر فيها هذا ينسى، ويخلط، إذا طال به العهد نسي هل القول لفالن، أو لعال ،ما يراجع الكتب

 دهدها ويراجعها عناالقول مذكور في كتاب كذا أو في كتاب كذا؟ يحصل عنده شيء من الخلط، فإذا كان يتع
 وثبت ما عنده، نعم. االحاجة ازداد علم  

 هللا عبد عند كنا" :قال مسروق  عن الضحى أبي عن منصور عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 آية أن يزعم كندة أبواب عند اقاص   إن الرحمن عبد أبا يا :فقال رجل أتاهف ،نراه بيننا مضطجع وهو اجلوس  
 :-غضبان وهو وجلس- هللا عبد فقال ،الزكام كهيئة منه المؤمنين ويأخذ ،الكفار بأنفاس فتأخذ تجئ الدخان
 حدكمأل أعلم فإنه ،أعلم هللا :فليقل يعلم ال ومن ،يعلم بما فليقل اشيئ   منكم علم فمن ،هللا اتقوا ،الناس يأيها
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ق ْل َما َأْسَأل ك ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا } :-عليه السلم- لنبيه قال تعالى هللا فإن ،أعلم هللا :يعلم ال لما يقول أن
َتَكلِ ِفينَ   ."[( سورة ص68)] {ِمَن اْلم 
كلفوا ما ال علم لهم به؛ توجيه للعلماء وطالب العلم أال يت -رضي هللا عنه-وهذا من ابن مسعود  ،نعم

األمر أهون من ذلك، ما  ألن بعض الناس إذا سئل يحاول يعصر ذهنه ويتمحل ويتكلف ال بد أن يجيب، ال،
 .تعرف، قل: هللا أعلم، ما أنت مكلف

 ،واألخبار والحكاياتوهم في الغالب عمدتهم على القصص  -الوعاظ :القصاص– ا، أن قاص  فهذا مثال
الكتاب والسنة؛ ألنها معروفة لدى الخاص والعام فال تجذب الناس، لكن بالحكايات ويغفلون عن نصوص 

 والقصص واألخبار ينبسط الناس ويجتمعون، يطربون لذكر القصص.
َخاٍن المشار إليها في سورة الدخان، نعم فهذا القاص يزعم أن آية الدخان  َماء ِبد  }َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي الس 

، هذا الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين، وعلى الخالف بين أهل العلم [( سورة الدخان10)] مُِّبيٍن{
 .هل هو حصل أو ما حصل؟ والمسألة معروفة

 ،هللا اتقوا الناس يأيها :-غضبان وهو وجلس- هللا عبد فقال ،الزكام كهيئة منه المؤمنين ويأخذ"
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من عنده شيء من العلم يقول به،  ،نعم ":يعلم بما فليقل اشيئ   منكم علم فمن

 أعلم فإنه" يكل العلم إلى عالمه ويرده إلى مصدره، ":أعلم هللا :فليقل يعلم ال ومن" من ال علم عنده يمسك،
كلمة هللا  قول قائل:يقول: هللا أعلم، قد ي هو أسلم وأحكم، أن ،هو أعلم ":أعلم هللا :يعلم ال لما يقول أن حدكمأل

ليست بعلم، نقول: هي علم، ولو لم تكن إال علم اإلنسان بقدر نفسه فهي علم،  نأعلم كل يتقنها ويستطيعها إذ
ولذا  ؛ولو لم يكن من ذلك إال حرص اإلنسان على سالمة نفسه فهي أسلم، والحكيم الذي يسعى لخالص نفسه

 .ص نفسه أشد من حرصه على خالص المستفتييقرر أهل العلم أن المفتي يكون حرصه على خال
األجر والثواب من  إنما يريد ":{}ق ْل َما َأْسَأل ك ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ  :-عليه السلم- لنبيه قال تعالى هللا فإن"

َتَكلِ ِفينَ } ،-جل وعال-هللا   -عالجل و -جاءني علم، جاءني شيء عن هللا  :"[( سورة ص68)] {َوَما َأَنا ِمَن اْلم 
متأكد منه محقق، يفتي به  عنده علم بلغته، والذي لم يأت ال أتكلفه، وهكذا ينبغي للعالم وطالب العلم إن كان

ال يقول: هللا أعلم، نعم.  وا 
 بن الربيع عن يذكر جعفر أبا سمعت :قال الرازي  سليمان بن إسحاق ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".امجان   لمتع   كما امجان   علم آدم نبا :األول الكتاب في مكتوب" :قال أنس
الرازي،  :جعفر أبا سمعت :قال الرازي  سليمان بن إسحاق ثناقال: حد خيثمة أبو حدثناهنا يقول: 
 عيسى بن ماهان؟

 طالب: عيسى بن أبي عيسى.
 هو، هو؟

 طالب: أبو عيسى اسمه عبد هللا.
 هو أبو جعفر الرازي نعم، لكنه ضعيف عند أهل العلم، هو هو؟

 .......طالب: هذا الثاني أبو جعفر
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 صحيح معروف. نعم،
يعني في الكتب  ":األول الكتاب في مكتوب" :قال أنس بن الربيع عن يذكريقول: سمعت أبا جعفر 

وقد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ كما يقرر بعضهم، على  :"امجان   لمتع   كما امجان   علم آدم بنا :المتقدمة
كما تعلم اإلنسان هو األفضل، وأما أخذ األجرة على التعليم وعلى التحديث، وعلى قراءة  اكل حال التعليم مجان  

قرا ))إن أحق ما أخذتم عليه  :لكن جاء في الحديث الصحيح ،العلمه هذه مسألة مختلف فيها بين أهل ئالقرآن وا 
مه فمن باب أولى غيره من العلوم، وعلى تعلي -جل وعال-فإذا جاء أخذ األجرة على كتاب هللا ، كتاب هللا(( اأجر  

يعلم الكتاب والسنة ومن أهل العلم من يتورع من أخذ األجرة على تعليم العلم الشرعي، ويأخذ األجرة على غيره، 
يعلم غيرها من العلوم باألجرة، فيتورع عن أن يعلم ما يبتغى  ،يعلم األدب يعلم العربية ،، لكن يعلم التواريخامجان  

يعلمه باألجرة، وعلى كل حال المقرر عند أهل العلم أن التعليم باألجرة ال سيما إذا لم يكن له مصدر به وجه هللا 
 وال كسب يكفيه ويكفي أوالده، أنه يفرض له من بيت المال وال شيء في ذلك، نعم.

 الإ يبق فلم العلماء ذهب" :قال مجاهد عن ليث عن إبراهيم بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".قبلكم كان فيمن كاللعب إال فيكم المجتهد وما ،المتكلمون 

نعم الكالم كثير، لكن هل الكالم هو العلم؟ ال، ما  ":المتكلمون  الإ يبق فلم العلماء ذهب"يقول مجاهد: 
 .أكثر الكالم الذي ال ينفع وال يفيد، لكن العلم ما يفيد

 المجتهد وما" م الكثير تشقيق الكالم تفريع المسائل نعم،أهل الكال ":ذهب العلم فلم يبق إال المتكلمون "
ذا كان هذا يقوله في  ؟ما حال الالعب نالمجتهد كالالعب إذ ":كاللعب إال" يعني بالنسبة لمن قبلكم ":فيكم وا 

أزمان جاءت بعده تقضى على أحسن  ؟جاءت بعده اعصر التابعين في القرون المفضلة، فكيف لو رأى أزمان  
-عن كونها تقضى األزمان واألوقات وتفنى األعمار فيما ال يرضي هللا  بما ال خير فيه وال فائدة، فضال  الوجوه 

 نعم. !وهللا المستعان -جل وعال
 :يقول سعد بن بلل سمعت :قال األوزاعي سمعت :قال مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ."مقصر وعابدكم ،راغب وزاهدكم ،جاهل عالمكم"
 بن بلل سمعت :قال األوزاعي سمعت :قال مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثناهنا يقول: 

عالمكم جاهل؛ ألن هذه األمور، العلم والجهل، والعبادة،  -بالنسبة– يعني نسبي ":جاهل عالمكم" :يقول سعد
أن العالم في هذا الوقت مثل العالم أمور نسبية، أمور نسبية، يعني تصور  ا، يعني زيادة ونقص  نوالزهد وغيره

حافظ في هذه األوقات يعني ال يساوي شيء بالنسبة  :قبل خمسمائة سنة أو ستمائة؟ ال، يعني حتى من يقال له
لحفاظ الصدر األول، فالعالم بالنسبة ألولئك جاهل، يعني تجد العامي في عصر السلف عنده من العلم ما هو 

 .ألنها أمور نسبية ":عالمكم جاهل"، ذا الوقتعلماء هأفضل من علم كثير من 
وجاء شخص من الجمهوريات بعد سقوط الشيوعية نائب مفتي، نائب مفتي في جمهورية من 

شيء، يسأل عن أمور بدهية، يسأل عن أمور في  هتتصورون عنده من العلوم؟ ما عند ماذاالجمهوريات، 
 ...نائب مفتي! الوضوء والصالة،
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على الجادة من  -وهلل الحمد-صحوة علمية عارمة  -وهلل الحمد-ي هذه البالد نعيش ف نحن ،أمور نسبية
لكن في غيرها من البلدان عندهم جهل، جهل مطبق، بعد تيسر األسباب وانتقال العلم بواسطة  ،القرآن والسنة

ار والمتوسطين دروس المشايخ الكب -وهلل الحمد-، والدروس هذه الوسائل بدأت العلوم تصل إلى أقاصي األرض
شكاالتهم وأسئلتهم تصل إلي ، ويختبر بعضهم هناك ناحتى الصغار تصل إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب، وا 

 .وهذه نعمة وهلل الحمد ،احصل علم  تن مخير كثير، م مويجد عنده
بها، لكن  ايعني عندنا الزاهد الذي يترك الدنيا لكنه قلبه قد يكون متعلق   ":راغب وزاهدكم عالمكم جاهل"

 .هناك إذا زهد اإلنسان خالص قلبه قالب، نعم، هذا زاهدكم راغب بالنسبة لزاهدهم
، هذا أينقلنا: هذا  ،نصف صالة يجلس بعد كل صالة مثال   ايعني لو نجد شخص   :"مقصر وعابدكم"

لصدر األول ال رناه بعباد مضوا في اانفسه شيء عظيم، بينما لو قأنه بعد يظلم  ويمكنين؟ أراهب، هذا عابد، 
 .شيء، وأخبارهم يعجز اإلنسان عن بيانها، نعم

ومع قلة المعين  ،يسهل األمرهي أمور نسبية، لكن ال شك أنه مع كثرة المعين  ،ال ":عابدكم مقصر"
في هذه الظروف التي نعيشها إذا وجد العالم ولو عنده شيء من الخلل لو وجد الزاهد، لو تعلق قلبه بشيء من 

؛ ألن ظروف الحياة تضطره إلى هذا، لو وجد عابد لو كان عنده شيء ا؛ ألنه ال يمكن أن ينفك عنهاأمور الدني
من التقصير في العبادة أمور نسبية بالنسبة لغيره عابد، وبالنسبة لغيره زاهد، بالنسبة لغيره عالم، فاألمور تقاس 

ير مثل ابن تيمية، ، نقول: ال، الزم هذا الداعية يصأو داعية ابنظائرها وأمثالها، ما نقول: وهللا ا ن نختبر قاضي  
ال ما يصير  و بصحيح، أنت تنظر إليه إن كان أفضل قومه هو األنسب، قاض إن كان أمثل زمالئه ا هذا؟ موا 

 من هو األنسب، نفترض أن بعض الشروط اختلت لكن موجود العلم، أفضل من كون المسألة تبقى خالية
نعم، لو وجد مجموعة فساق وجاء وقت إقامة شيء ممن يسد هذه الثغرة،  هما في 21:14 *)كلمة غير مفهومة(

ن، ال بد فعلو ي ماذاو   21:21*)كلمة غير مفهومة( المطوع هم يقولون  تصح إمامة الفاسق؟! لصالة نقول: الا
س المال، الزكاة من نف ،ي تطلعغين تبأالزكاة من نفس المال، من  :أن تسد هذه الحاجة، فال شك أن يقولون 

 نعم.
 

 عن األعمش ثناقال: حد يحيى أبو الرحمن عبد بن الحميد عبد ثناقال: حد خيثمة أبو ثناقال: حد
 ".ذكره حياته فإن الحديث تذاكروا" :قال علقمة عن إبراهيم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين. 

 ":خيثمة أبو ثناقال: حد"د هللا، هذا هو الراوي عن المؤلف حدثنا عب :-رحمه هللا تعالى-ل المؤلف يقو 
 :قال علقمة عن إبراهيم عن األعمش ثناقال: حد يحيى أبو الرحمن عبد بن الحميد عبد ثناقال: حد، "المؤلف

وقوة الحفظ  المعروفين بجودة الفهميعني ينتقي طالب العلم بعض األقران  :"ذكره حياته فإن الحديث تذاكروا"
فيذاكر معه أو معهم ما حفظ، يذاكر معهم ما فهم، والطريقة لحضور الدروس وتحضيرها ومذاكرتها، وال  ،والجد

يفلح طالب العلم حتى يعتني بدرسه، فيقرأ الدرس قبل الحضور، ويحفظ ما يراد حفظه، ويراجع ما يمكنه من 
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شيخ ويناقش، ويسأل عما يشكل عليه، وينصت ويتأدب، ثم بعد ذلك إذا انتهى الشروح، ثم يحضر الدرس إلى ال
لب العلم الذي ال يعرف الدرس تذاكر األقران، ذاكر األقران بما حفظ وبما فهم وبما سمع، وقل أن يفلح طا

من المعاناة، بسهولة وال يستطاع براحة الجسم، فال بد  يتأالدرس، قل أن يفلح، فالعلم متين ال ي الكتاب إال في
ات واإلفادة واالنتباه أثناء حضور الدرس، ومناقشة الشيخ عما ال بد من االهتمام قبل حضور الدرس، واإلنص

يشكل، ثم بعد ذلك بعد االنصراف من الدرس يتذاكر الطالب مع أقرانه، ال سيما مع من عرف منهم بالجد، أما 
على شيء يسير منهم بحيث يفيدهم  ال يحسن رفقتهم إاليضيعون الوقت، ف األقران المعروفين بالهزل فهؤالء

فهؤالء هم الذين  -طالب العلم الجادون -ويستفيد منهم بقدر الحاجة، وال يضيع وقته معهم، أما الطالب 
م }َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع ال ِذيَن َيْدع وَن َرب ه  من العمل،  ئ ايصطفون، ال سيما إذا عرفوا مع حرصهم على العلم شي

} هؤالء يضيعون الوقت، وهللا اللهو والغفلة والطرائف والنكت  ، أما أهل[( سورة الكهف45)] ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ 
 المستعان نعم.
 أبي بن الرحمن عبد عن زياد أبي بن يزيد ثناقال: حد فضيل بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 في أحييته حديث من كم ،هللا يرحمك :شداد بن هللا عبد فقال :قال ،فذاكروه مذاكرته الحديث إحياء" :قال ليلى
 ".مات كان قد صدري 

ولذا يقول عبد هللا بن شداد:  ؛ال بد من المذاكرة" فذاكروه مذاكرته الحديث إحياء" ،ذا مثلهمايعني 
 يعني، يعني من؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ نعم؟ ":"يرحمك هللا

 طالب:.......
د الرحمن بن أبي ليلى، يقول عبد هللا بن شداد، يقصد بذلك يخاطب عبد الرحمن بن أبي يعني عب، نعم
يعني هو يذاكر معه، يذاكر معه  :"مات كان قد صدري  في أحييته حديث من كم ،يرحمك هللا" ليلى، يقول:

ه، وتذكره إنما الحديث الذي قد نسي، ونسيان العلم هو موته، وتذكره هو حيات ركذاألحاديث التي سمعوها، في
 يكون بمذاكرته، وهللا المستعان نعم.

 نجمع كنا" :قال رجاء بن إسماعيل عن األعمش عن فضيل بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فنحدثهم الصبيان

الصبي يحضر مجالس العلم من تمام الخامسة عند األكثر؛ ": فنحدثهم الصبيان نجمع كنا"نعم يقول: 
وهو ابن  -عليه الصالة والسالم-بحديث محمود الذي عقل المجة عن النبي  قد عقل، عمال   ألنه حينئذ يكون 

خمس سنين وجعل الجمهور الحد الفاصل بين من يحضر المجالس ومن يحدث خمس سنين، وأهل التحقيق 
ويلقن فيتلقن  نه يفهميرون أن الصبي ال يحدث إال إذا عقل سواء  في الخمس أو قبلها أو بعدها، إذا توقع منه أ

لكن قبل خمس يندر أن يميز، فإذا إذا كان يقبل التلقين من التمييز، سواء  ميز قبلها أو بعدها من الخمس، 
ضافة إلى أن من يحدث هذا الصبي  صار الصبي بحيث يفهم الكالم ويحفظ الكالم يبادر بتسميعه الحديث، وا 

يحدث هذه مذاكرة، نعم كونه يلقي هذا الحديث على هذا ينتفع نفسه المحدث، فكونه  االذي يرجى انتفاعه أيض  
الصبي مذاكرة، وبعض الناس الذين صارت لهم مهمة في الوعظ والتوجيه واإلرشاد لهم طرق في كيفية التعلم 
على هذا األمر، منهم من يذهب إلى حوش غنم، يلقي عليهم كلمة؛ ألنه يتمرن، يعني لو ألقاها على كبار في 
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 ائ  شيء ما تمرن وال تعلم يستمر هكذا، لكن بعضهم يجمع حصى أو أخشاب أو شي أو فيس في در  أومسجد 
على  ؤيثبت علمه ويجر و ويحدثهم، فالصبيان أفضل بال شك يستفيدون ويستفيد هو،  ايحدثهم، وهذا يجمع صبيان  

الغنم ويتحدث،  الكالم ويرتب أموره، وكل يوم أفضل من الثاني، هذه طريقة يسلكها بعضهم، يدخل على حوش
؛ ألنه قد يكون في ك، وتحديث الصبيان أولى مما ذكرن هذا إفادتهم لكن ليتمرن هو على ذلمليتمرن ال يقصد 
 ،قد يكون فيهم من يحفظ، نعم، والناس يحتقرون الصبيان الصغار في الثالث في األربع، ال ،الصبيان من يفهم

كثيرة، جيء للمأمون بصبي  اأهل الحديث في هذا قصص  وجد منهم نوابغ، يحفظون حتى في هذه السن، ذكر 
طلب منه قراءة قرآن فقرأ، من أي سورة يقرأ، وعمره ثالث سنين، وطلب منه بعض األحاديث فيحدث، يقولون: 

 :، فال نحتقر هؤالء الصبيان، وفي هذا أكثر من فائدةغير أنه إذا جاع يبكي، وهو صغير ما زال طفال  
على اإللقاء على هؤالء الصبيان، إذا عرفنا أن بعض  ار ما حفظه، ويتمرن أيض  : اإلنسان يتذكأوال  

شيوخ جاءوا وافدين، ما تعلموا الخطابة إال بهذه الطريقة، ندخل حوش  -هذه واقعة ما هي بنسج خيال- الناس
قول: جمعنا واحد ي هفيو  +أنهم ما هلم بلمهالظاهر  ام الغنملك قدال الغنم ونخطب، ويزبد ويرعد ويزمجر ق

صورناهم أناس وألقينا عليهم الخطب، وصاروا من الخطباء المشهورين، وتعلموا تحصى وأخشاب وكذا و 
 الخطابة، فكونهم يجمعون الصبيان ويحدثونهم الفائدة للطرفين، نعم.

 رأيت أخوين شقيقين واحد في العاشرة والثاني في الحادية عشرة، يحفظون القرآن، وأتموا حفظ الصحيحين
، كل يوم خمسين حديث من ايعني كما ألف المؤلف، وبدءوا بسنن أبي داود والترمذي مع   ، باألسانيدباألسانيد

 هذا وخمسين حديث من هذا بأسانيدها.
 طالب:.......

 الصبيان ما يحضرون، هللا المستعان نعم.
رضي هللا - حذيفة عن البختري  أبي عن عطاء عن فضيل بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 تعلم من إنه :قال ؟هذا على يحملك وما :قيل ،الشر أتعلم وأنا الخير تعلموا أصحابي إن" :قال -تعالى عنه
 ".يتقه الشر مكان

صلى -صاحب السر، يسمونه ا ن السكرتير، صاحب سر رسول هللا  -رضي هللا عنه-نعم هذا حذيفة 
عليه -من النبي  ":الخير تعلموا" -رضوان هللا عليهم- الصحابةمن  ":أصحابي إن"يقول:  -هللا عليه وسلم
 رويها حذيفة، وقد خص بشيء من ذلكولذا تجدون جل أحاديث الفتن إنما ي ؛"الشر أتعلم وأنا" -الصالة والسالم

 :حذيفة، يتعلم الشر، لماذا؟ التقائه
 تعلمااااااااااااااااااااااااات الشااااااااااااااااااااااااار ال للشااااااااااااااااااااااااار

 

 ولكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ألتقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 
 

ولذا كان أمتن الناس ديانة الذين عاشوا في الجاهلية  ؛يقع فيه الذي ال يعرف الشر ال شك أنه يكاد أن
 تجد التائب الذي من   اوأيض  وعرفوا الشرور ثم أسلموا، أمتن وأقوى ديانة ممن ولد في اإلسالم وال يعرفون الشر، 

صير عنده بعد أن زاول منكرات وجرائم تجده من أنفع الناس في كشف الجرائم وأهلها، ي هللا عليه بتوبة نصوح
 ، وعنده معرفة بوسائل األشرار وطرقهم.ةخبر 
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: ينبغي أن اإلنسان يحصن نفسه بقدر ما يستطيع من الخير، ثم بعد على كل حال تعلموا الشر، أوال  
ذلك يتعلم من الشر ما يجعله يتقيه، وبعض الخطباء قد يذكر قصة، قصة على المنبر حقيقة للتنفير من هذه 

، لكن قد يوجد من الناس من إذا سمع مثل هذه ..ن أهلها، أو من وسائلهم وطرقهم فيالواقعة أو التحذير م
من القضايا الموجودة ا ن التي ال تخطر على بال اإلنسان،  اولذلك تجدون كثير   ؛القصة تأثر بها وطبقها وزاولها

فال وطبقوها، فالذي في شيء، شاهدها األط أوال تخطر على البال، إذا سئل عنها وجدها مطبقة في مسلسل 
يلقى إليه بمثل هذه القصص وهذه الشرور وهذه المخالفات من غير تحصيل سابق من غير ديانة متينة يخشى 
عليه، لكن إذا تأهل وتمكن ورسخ اإليمان في قلبه وتعلم الخير، يتعلم الشر ليتقه، وليحذر منه؛ ألن مثل هذا 

وبسبر ما رواه من أحاديث وأخبار الواقع  ،هو معروف عنهالخبر فيه انقطاع عن حذيفة لكنه معروف عنه، 
مثل هذا ال يتحرى فيه اتصال األسانيد، أو نظافة األسانيد، هذا معروف مستفيض عن حذيفة  ايشهد له، وأيض  

 . نعم.-رضي هللا عنه-
 انك" :قال أبيه عن ليع   بن موسى ثناقال: حد مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

ال ،فيه تكلم نعم :قال فإن ؟هذا لكان آهلل :قالشيء  عن رجل سأله إذا -رضي هللا عنه- ثابت بن زيد  لم وا 
 ".يتكلم

إذا سأله رجل عن شيء يستحلفه  -رضي هللا عنه وأرضاه-هذا األثر المروي عن زيد بن ثابت كان و 
ال لم ي ؛هل وقعت بالفعل ؟هل وقعت هذه المسألة ألنها لم تقع، كان السلف  ؛تكلف جوابهاليتكلف الجواب وا 

يتورعون عن الفتيا عن شيء لم يقع، لكن أهل العلم لما صنفوا ودونوا من أجل تمرين الطالب على فهم المسائل 
واستنباط المسائل، وتطبيق المسائل على الوقائع، صاروا يشققون المسائل، ويفترضون مسائل لم تقع للتنبيه، 

من أهل هذا الشأن، وبين أن يكون طالب علم يتمرن  االعامة مسائل لم تقع، وهم ليسو  وفرق بين أن يلقى على
ينفع هللا به األمة، فمثل هذا يفرع ويشقق، ويشقق له مسائل، أما إذا جاء شخص يستفتي  اليترقى حتى يكون فقيه  

على ما وقع له، فيجاب، وما  فمثل هذا يقتصر -عامي ال عالقة له بالعلم وال صلة له بالعلم، وال ينوي التعلم-
 ذلك يصرف عنه إلى ما هو الواقع، نعم. اعد

 عن الشعبي عن أبجر بن الملك عبد عن سفيان عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 حتى فأجمنا :قال ،ال :قلت ؟بعد أكان :فقالشيء  عن -رضي هللا عنه- كعب بن أبي سألت: "قال مسروق 
 ".رأينا لك هدنااجت كان فإذا يكون 

أثر عن أبي بن كعب إذا سئل عن شيء، سأله مسروق عن شيء، ومسروق طالب علم،  اوهذا أيض  
 امثل هذا يسلك حتى مع طالب العلم أحيان   ":يكون  حتى فأجمنا :قال ،ال :قلت ؟بعد أكان"سأله عن شيء فقال: 

والمسألة متصورة، يعني قد يصرف طالب  ،ابين   اول، واضح وضوح  ؤ في ذهن المس اإذا لم يكن الجواب واضح  
 ؟يعني أوجد، أوجد ا ن بعد :؟أكان ول، يصرف عنها بهذه الطريق،ؤ العلم لعدم وضوح الصورة في ذهن المس

يعني أرحنا حتى يكون، فمثل هذا فرق بين المسائل التي حصلت فيطلب جوابها،  ":قال: فأجمنا"نعم، قلت: ال، 
وفرق بين سائل وسائل، سائل يصرف باستمرار؛ ألنه ليس من أوعية العلم، وال  وبين المسائل التي لم تحصل،

ن كانوا من طالب العلم قد يصرف أحيان   ،ايتمرن ليكون عالم   من باب التمرين والتأديب له  اوبعض السائلين وا 
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لى تكلف، يحتاج الجواب يحتاج إ اعلى هذا المنهج السلفي، وقد يصرفه الشيخ لعدم وضوح الجواب؛ ألنه أحيان  
 .إلى عناء، يحتاج إلى عصر ذهن؛ ألنه ليس بحاضر في ذهن الشيخ، فمثل هذا يصرف السائل بهذه الطريقة

 في لكن لو كان :"رأينا لك اجتهدنا كان فإذا" يعني حتى يوجد هذا الشيء، ":قال: فأجمنا حتى يكون "
 علم ولو لم تقع، نعم.ول عنها وضوح وفيها نص، مثل هذه يجاب طالب الؤ المسألة المس
رضي هللا - سعد بن سهل عن الزهري  عن مالك ثناقال: حد الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".وعابها المسائل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كره" :قال -ماتعالى عنه
ه المسائل وعابها، أنه كر  -عليه الصالة والسالم-نعم وهذا الحديث عن سهل بن سعد المرفوع إلى النبي 
فحام   ا، أو المسائل التي ال تكاد تقع، وقد نهو المسؤولوالمقصود بالمسائل المكروهة، التي يظهر فيها التعنت وا 

عليه -عن المسائل، وجاء النهي عن األغلوطات، لكنه سأل  -عليه الصالة والسالم-عن المسألة، نهى النبي 
، يسألونك، [( سورة البقرة151)] }َيْسَأل وَنَك َعِن األِهل ِة{ ي القرآن،وسألوه، جاءت األسئلة ف -الصالة والسالم

واألغاليط والمسائل العويصة التي ال تكاد تقع، مثل  ،يسألونك لكن كثرة المسائل بحيث يظهر منها تعنت السائل
وجودته، ليلقى عليه ما هذه يكره السؤال عنها، اللهم إال لالختبار، لالختبار ال للتعنيت، اختبار ذكاء الطالب 

يناسبه من العلم، فحصه ليوضع في منزلته التي أمر أن ينزل فيها، مثل هذا يسأل، وكانوا يحبون أن يأتي 
 -عليه الصالة والسالم-الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل؛ ألنه ما بلغه النهي عن السؤال فيسأل فيجيبه النبي 

 فيستفيد الحاضرون، نعم.
 عن إبراهيم سألت ما" :قال زبيد عن سفيان ثناقال: حد الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".الكراهية فيه رأيت إال قطشيء 
يخطئ يصيب،  ؛مزلة قدم اال شك أن تعرض اإلنسان ألسئلة الناس تكليف، تكليف لهم، وهو أيض  

اإلنسان ال بد أن  ،ذي فيه خوفأو الظرف ال ..،عرضة ألن يخطئ وأن يصيب، وعلى هذا المكان الذي فيه
من  ، أوال  وجال   امن هذا الباب، أما الذي يفتي الناس وهو يضحك هذا مشكلة، ال بد أن يكون خائف   ايكون خائف  

مسألة الخطأ، أن يقع الخطأ في فتواه، وأن يقصر في بحث المسألة، أو يتسرع في جوابها قبل فهم سؤالها، ال بد 
من الشخص، وهذا الجهد العقلي وكد العقل  اوعقلي   اذهني   اعروف أن هذه تتطلب جهد  أن يتحرى في كل ذلك، وم

وا ن من شيوخنا منهم  ":ما سألت إبراهيم عن شيء قط إال رأيت فيه الكراهيةولذا يقول: " ؛مكروه لدى اإلنسان
ن كان قائم   اممن رسخ في العلم إذا سئل، إن كان جالس   هم الفتوى،  يحمل ؛ير وضعهاضطجع، الزم يتغ اقام، وا 

بعد، يفتي في عضل  شيء له صار ما الذينمن الطالب  اأهل الورع، أما ا ن كثير  هؤالء هم أهل التحري و 
 المسائل وهو مرتاح، وهللا المستعان نعم.

 كنا" :قال عطاء عن ليلي أبي وابن عطاء عن حجاج ثناقال: حد هشيم ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 أبو فكان ،حديثه تذاكرنا عنده من خرجنا فإذا ،فيحدثنا -رضي هللا تعالى عنهما- هللا عبد بن جابر عند نكون 
 ".للحديث أحفظنا من الزبير

، حدثنا امع   ":ليلي أبي وابن عطاء عن حجاج ثناقال: حد هشيم ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"يقول: 
يكون تركيب اإلسناد لما  ":قال عطاء عن" فظ عطاء،، ثم اقتصر على لابن أبي ليلى مع  احجاج عن عطاء و 
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إنما يحدثهم عن عطاء وابن أبي ليلى  نعم، ،يءعن عطاء، وابن أبي ليلى عن عطاء، عطاء عن عطاء ما تج
 .عن عطاء قالثم اقتصر على لفظ عطاء، فقال: 

 :الحديث تذاكرنا ندهع من خرجنا فإذا ،فيحدثنا" ،الصحابي الجليل ":هللا عبد بن جابر عند نكون  كنا"
 .هذه عادتهم، المذاكرة، ماذا قال الشيخ، ماذا تحفظ في كذا؟ نعم، تذاكروا الحديث

مع أنه  :"للحديث أحفظنا من" محمد بن مسلم بن تدرس، الراوي عن جابر بكثرة ":الزبير أبو فكان"
يث، وهو حافظ من حفاظ لكن هو معروف بمالزمة جابر واألخذ عنه، فهو من أحفظهم للحد ،عرف بالتدليس

الحديث ال إشكال فيه، ثقة حافظ إال أنه موصوف بالتدليس، فيطلب تصريحه بالسماع من جابر في غير 
 نعم. ،أعله لمن االصحيح، أما في الصحيح فتدليسه مقبول عند أهل العلم، خالف  

 ظبيان أبي لفخ يوما صلينا" :قال ظبيان أبي بن قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 :الشباب يسأل جعل ثم إلينا التفت سلم فلما ،شيخ فإنه المؤذن إال الحي من كلنا شباب ونحن األولى صلة
 ".شاب وهو منه خير العلم يؤت ولم ،شاب وهو إال نبي يبعث لم إنه :قال سألهم فلما ؟أنت من ؟أنت من

 أبي خلف ايوم   صلينا" :قال ظبيان يأب بن قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"يقول: 
عليه -جبريل النبي  مألنها أول ما أم   ؛صالة الظهر، هي الصالة األولى ":األولى صلة" يعني أباه، ":ظبيان

المؤذن شيخ  ":شيخ فإنه المؤذن إال الحي من كلنا شباب ونحن"فيها، سميت الصالة األولى،  -الصالة والسالم
 من ؟أنت من، "هميسأل جعل ثمإليهم  التفت": سلم فلما، "، صلوا خلف أبي ظبيانكبير والبقية كلهم شباب

وعما يتم تعريفه به، لتتم  ،عن اسمه وعن أبيه ،من أنت هذه طريقة معروفة، السؤال عن الشخص ":؟أنت
زلهم، وكل معه بما يليق به، فقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيتعامل معهم على حسب منامعاملته والتعامل 

 .إنسان له معاملة خاصة
شباب كلهم في سن الشباب لم يصلوا   *)كلمة غير مفهومة( ":قال سألهم فلما من أنت؟ ؟من أنت"

 اكبير   اوهو شاب، يعني ما بعث شيخ   ":شاب وهو إال نبي يبعث لم إنه قال:"إلى حد الكهولة وال الشيخوخة، 
، إنما بعث وهو شاب، ومعروف أن األنبياء يبعثون على رأس أبيض اللحية، تعدى مرحلة الكهولة والشباب

في  -عليه الصالة والسالم-وعلى رأسهم نبينا محمد  ،هذا في الغالب -عليهم الصالة والسالم-األربعين 
 .األربعين بعث

وهذا حث لهم على طلب العلم، حث لهم على طلب العلم،  :"شاب وهو منه خير العلم يؤت ولم"
يات أقل، والقوى المسؤولالبال فارغ، والتبعات و  األن السن يؤهله للتحمل، وأيض   ؛على طلب العلمفالشاب يحرص 

 .يوجد من كبار السن من تعلم واستفاد ؛كلها مكتملة ومجتمعة، الشاب يحرص على طلب العلم، وال ييأس الشيخ
بار ا خذين عن حتى صار من كيذكر عن صالح بن كيسان أنه تعلم وهو ابن تسعين سنة، وأدرك 

لما بدأ الطلب، فال ييأس كبير  االزهري، ويختلفون في السن، يعني أقل ما قيل خمسين، لكنه كبير، كبير جد  
دور التحفيظ للذكور واإلناث من أكبر الشواهد على هذا، يعني في السبعين امرأة  -وهلل الحمد-السن، وا ن 

 اومسيطر   اواليأس التام الذي كان مطبق   ،الحمد هلل فتحت آفاق وآمال أمية ال تقرأ وال تكتب، !تحفظ القرآن كامال  
 .على الناس انتهى وهلل الحمد



 16 

ذا لم  -إن شاء هللا تعالى-ويدرك ما يريد  -جل وعال-ليس على اإلنسان إال أن يعزم ويصدق مع هللا  وا 
 .يدرك يكفيه أنه يموت وعنده هذه النية في طلب العلم، وهللا المستعان نعم

 أوتي ما" :قال يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".علم إلى حلم من أزينشيء  إلىشيء 

م شيء إلى شيء، أفضل ضيعني ما ان ":شيء إلىشيء  أوتي ما" :قال يسار بن عطاء عن"نعم، 
يصاحبه من شطط ما يصاحبه من عنف، فالعلم  ألن العلم دون حلم يصاحبه ما ؛"علم إلى حلم من"وأحسن، 

أن اإلنسان إذا طبع وجبل على ما  ا، نعم العلم الشرعي قال هللا وقال رسوله يربي الناس، لكن يبقى أيض  ..بمفرده
 ام الحلم إلى علمه، فصار نور  ور، وازدان بذلك، وزان علمه، وانضعلى ن ايحبه هللا ورسوله وهو الحلم كان نور  

، عليه أن يتحلم ويحاول أن يقهر نفسه على الحلم، ويرفق يبقى أنه إذا جبل على سوء الخلق مثال   على نور،
أن يكون سجية له، لكن لو حصل له في يوم من األيام  -إن شاء هللا تعالى-ويتأدب با داب الشرعية، وال يلبث 

 .م على ما فات وينتهي أثرهأنه غفل عن هذا التحلم ثم حصل منه ما ينتقد به، يعود إلى رشده، ويند
جبل بعض خلقه على هذا الخلق العظيم، لكن بعض  -سبحانه وتعالى-فالحلم ال شك أنه غريزة وهللا 
الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم، فإذا وجد حلم  ،غيره، لكن إذا تحلمالناس ما عنده هذا الخلق، جبل على 

ذا وجد علم بدون حابدون علم صار نقص   على نور  ار نور  صا ام األمران مع  ضلم ال شك أنه نقص، فإذا ان، وا 
 الحياة الطيبة نعم. ،واكتملت الحياة

 ن.ينبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،وهللا أعلم


